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АМЕРИКА ДЕРЖИТЬСЯ ОСТО-
РОНЬ ВІД ЧЕСЬКОЇ КРІЗИ 

ВАШИНГТОН. — Президент Рузвелт відбув 
низку конференцій у справі європейської крізи, але 
не подав про них ніякої публичної заяви. Одначе 
виші урядники департаменту стейту запевнили з на-
тиском, що американський уряд, не зважаючи на 
його живе зацікавлення європейською ситуацією, 
ніколи й не думав покидати свого дотеперішнього 
становища: не мішатися в ті справи. 

Ці заяви були видимою відповіддю на ріжні 
проекти за границями краю, щоб віддати чеську 
ќпестію до вирішення Злученим Державам. Амери-
канські урядники підчеркують, що американський 
уряд за ніщо в світі не захоче змінити свого стано-
виіна обсерватора на становище розємного суд'ді, 
або навіть дорадника. 

СЕНАТОР БОРА ТЕЖ ПРОТИ ВМІШУВАННЯ. 
ВАШИНГТОН. — Сенатор Бора, републиканець, 

член сенатського комітету для заграничних справ, 
подав публичну заяву, в котрій далі піддержує своє 
давне становище ізоляції Злучених Держав від Ев-
ропи. 

Він казав, що Злучені Держави не повинні ціка-
витись європейськими границями. Якщо Франція 
хоче віддати вирішення спірного питання Чехосло-
ваччини Злученим Державам, то вона. видно. хоче 
заставити Злучені Держави боротися за французькі 
інтереси; мовляв, хай краще Франція виконає свої 
обіцянки супроти Чехословаччини. Франція пере-
довсім створила Чехословаччину й нині вона є най-
більше зобовязана її боронити. Злучені Держави 
можуть тепер ждати широкої пропаганди в Амери-
ці, щоб затягнути Америку в війну в Европі; амери-
канський народ мусить бути дуже ̂ бережний з тою 
пропагандою, бо вона сЃуде промовл'яти злоч`атк'у до 
його, миролюбства. 

Сенатор Бора був найвпливовійшою особою 
в заграничній політиці Злучених Держав, як був 
предсідником сенатського комітету заграничних 
справ за републиканських президентів: Гардинѓа, 
Кулиджа й Гувера. 

НАПАДАЄ НА РУЗВЕЛТА ЗА СТАНОВИЩЕ 
ДО ВІЙНИ. 

ВАШИНГТОН.— Підчас своєї кандидатської про-
мови на становище конгресмена Джан О'Конор,. ко-
трого усунення з конгресу -домагається президент 
Рузвелт за ворожнечу до поступового законодав-
ства, гостро^ критикував президента Рузвелта за йо-
го становище до війни. Він закидував президентові 
бажання втягнути Злучені Держави в війну, щоб 
збільшити свою владу. 
ЧУТКИ ПРО ВОЄННУ ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОМИСЛІВ. 

НЮ ЙОРЌ. — Газетярі допитувалися нюйор-
ського банкира Бернарда Барўка, чи це правда, що 
президент Рузвелт просив його занятись орґаніза-
цією американських промислів на випадок війни. 
Варуќ відмовився цю чутќу потвердити, але й не за-
перечив її. 

СТАНОВИЩЕ КАНАДИ ДО КРІЗИ. 
МОНТРЕАЛ (Канада). — Премієр Мекензі Кинґ 

висказав своє здивування до становища бритійсько-
го уряду до. чеської крізи. Він заявив розчаруван-
ня, що Англія згодилася на розбір Чехословаччини. 
Одначе він виявив свою радість, що таким спо-
собом запобіжено війні, проти котрої премієр є о-
соґшсто рішучо настроєний ворожо. 

БІРЖА НА ВІСТКУ ПРО НОВІ ПОДІЇ В ЕВРОПІ. 
НЮ ЙОРЌ. — На вістку про рішення Англії й 

Франції в чехословацькій ќрізі фінансовий ринок 
трохи поправився. Багато акцій пішло вгору, але 
піднесення було очевидно дуже обережне. 

Деякі заграничні монетні курси, передовсім 
'фунт стерлінгів, поправились, одначе золото наза-
гал далі плило з Европи в Америку. 

МІЖНАРОДНІЙ КОНГРЕС БИЗНЕСОВИХ 
ЗАВІДУВАЧІВ. 

ВАШИНГТОН. — У будинку Торговельної Па-
лати Злучених Держав відкрито семий Інтернаціо-
нальний Конгрес Заряду, на котрих прибули делє-
гати з усіх країв світу, разом коло 2,000 осіб. 

Промови деяких делегатів виходили поза тіи-
тання бизнесового заряду та дотикали міжнародньої 
політики. Конгрес живо оплескував промову чесь-
кого делегата, Емануеля Слехти. В своїм привіті до 
конгресу зложеним речником американського уряду,-
секретарем стейту Голом, та прочитаним його пред-
ставником, Гол підносив, що на погляд американ-
ського уряду торѓовля є нормальнішим. відношен-
ням між державами, ніж війна. Він вказував на зни-
жування мит Америкою як на доказ її старань для 
розвою торговлі. 

ФРАНЦУЗЬКІ ПРЕДСТАВНИКИ ПРИЇЖДЖАЮТЬ ДО ЛОНДОНУ. 
Радіова світлина з приїзду делегатів (французьког'о уряду на летовиіце в Крой-

доні під Лондоном на наради в чеській ќрізі. Зліва направо:"лорд Галифекс, бри-
тійський секретар заграничних справ; британський премієр Чеймберлин; французь-
кий премієр Далядіє; французький амбасадор у Лондоні, Корбен. За Чсймбсрлином 
видно в профілі французького міністра заграничних справ, Бонета. 

СТРАЙК ВІЗНИКІВ НЕПОЛА-
ГОДЖЕНИИ, ПАПЕРОВА 

КРІЗА ГРІЗНА. 

4,400 візників вантажних 
авт, що вийшли' в Ню Йорќу 
на страйк проти бажання за-
ряду юнії, щоб добитися ви-
іцої заплати, рішили відкину-
ти пропозицію підприємців, 
подану за посередництвом за-
ступника посадника міста Ню 
Йорќу. Переговори ведуться 
далі; Страйк параліжуе иоваж-
но торговлю. Місцеві газети 
сильно відчувають недостачу 
паперу. 

ЦВИТУТЬ ВДРУГЕ АКАЦІЇ. 
У Городепіцнні в друій по-

ловині серпня внаслідок гар-
ної погоди й тепла у Городищі 
зацвили вдруге акації. 

СМЕРТЬ СПЛАВНИКА. 
Черемошем сїілавлюють де-

рево гуцули з Галичини та 
Буковини. Дараби ведуть два 
чоловіки. Часом частина колод 
відірветься і тоді треба дерево' 
рятувати. 23. серпня ц. р. два 
гуцули по румунському боні 
сплавлювали Черемошем дере-
во, яке опісля мали відстави-
ти до Черновець. Біля Княжа 
на скруті відірвалася частина 
звязаного дерева. Дерево ки-
нувся рятувати сплавник Они-
сим Полянський із сторожи-
нецького повіту. Вода кинула 
ним об скелю. Полянський у-
тратив притомність і втонув. 
Тіло його виловили та віддали 
родині. 

ЗА ВБИВСТВО. 

У перемнському суді відбу-
ла'ся розправа проти 19-літ-
нього Василя Хмарака з Коне-
ва, пов. Добромиль, який на І 
весіллі посварився з Федьком 
Громишем. Хмараќ загасив 
світло, а за хвилину з місця, в 
якім стояв із товаришем своїм, 
йосифом Лесиком, упали два 
стріли. Куля вцілила Громиша 
в серце і він згинув на місці. 
Під закидом убивства арешту-
вали Лесика та Хмарака. Ле-
сика обвинуватив прокуратор 
у вбивстві, а саме, т о вистрі-
лив із револьвера, а Хмарака, 
що навмисно спричинив супе-
речку з Громишем і опісля 
згасив лямпу. Мотивом злочи-
ну були особисті порахунки. 
На розправі кілька свідків 
ствердили, що стріляв радше 
Хмараќ. Трибунал засудив 
Хмарака на пятнацять літ вяз-
ниці, Лесика увільнив. 

ЗАКЛИКАЄ АМЕРИКАН-
СЬКИЙ ЛЄҐЮН ПІДДЕР-

ЖУВАТИ ПОЛІТИКУ 
РУЗВЕЛТА. 

Посадник міста Ню Йорќу 
Ля Гвардія взивав конвенцію 
Американського Легіону, що 
зібралася в Лос Анджелесі, 
щоби піддержувала загранич-
ну політику президента Руз-
велта. 

У ГАРЯЧЦІ ПІДПАЛИВ ХАТУ. 

У Лавочнім (Стрийщина) в 
хаті Степана Киверцяка вибух-
ла пожежа. Згоріла хата, сто-
д'ола та стайня. Слідство ви-
явило, що пожежу спричинив 
сам власник господарства', що 
хорнй, у 40 ступнях гарячки, 

ЗАМІСЦЬ ПЛАТИТИ 10 ЗЛ., 
ВОЛИТЬ КАРУ СМЕРТИ. 

Один польський селянин зпід 
Гнєзна, засуджений адміні-
страційно на 10 зл. за неле-
Сальне посідання рушниці, від-
кликався до суду й підчас роз-
ирави заявив, що замісць пла-
тити 10 зл., воліє кару смерти. 
йому підвищили кару на 20 
злотих. 

УМЕР ВІД ВИНА? 
В одному бруклннському 

шпиталі помер скоро по при-
везенні його до шпиталю 2-
літній хлопчина Патрик Ла-
нонс. Його 3-літній брат Джан 
сказав родичам, що він і брат 
дстали з шафи фляшку з ви? 

встав із ліжка та взявся під- ном і напилися. Судовий лікар 
палювати в печі. — У госпо-
дарстві Михайл'а Басараба в 
Дубановичах, пов. Рудќи, зго-
ріли господарські будинки. 
Пожежа повстала на тлі осо-
бнстої пімсти. — У господар-

зарядив розслід шлунка дити-
ни. 

ХОТІВ ЗАСТРІЛИТИ 
СУПЕРНИКА. 

У станиславівськім суді від-
стві Степана Заболотного в і бўлася розправа проти Михай-
Вірчь його 4-літній син ба- j Лд Тимкова з Грабівки, повіт 
вився на подвірі сірниками, Калуш, обвинуваченого в на-
запалнв солому, що була між маганім убивстві Миколи 

Срібняка. Оба вони залицяли-
ся до Ольги Петрів. Колиж 
Тимків переконався, що його 
суперник Срібняк має більше 
щастя у дівчини, постановив 
убити його. Вночі, як Срібняк 
вертався із забави додому, 
Тимків вистрілив до нього та 
зранив у руку. Тимкова засу-

будинками, та спричинив пр-
жежу. Вогонь угасили. j 

СТОРОЖ У ПАЩІ ЛЬВА. 
У цирку Станєвских у Льво-

ві розігралася страшна сцена 
за кулісами цирку, але, на ща-
стя,. не скінчилася трагічно. 
Отже підчас виступу акробатів 
на арені, яких публќіка голосно'див трибунал н$ вісім літ вяз-
оплескувала, 27-літній сторож І ниці. 
Л. Шумовскі підійш'ов до ќліт- . і 
ки з дикими звірятами, щоби РУЇНА ДРІБНИХ ГАРБАР1В 
провірити-, чи вони підготова- У РАВЩИНІ. 
ні до виступу. У хвилині, коли `Цими днями збанкротували 
відчинив клітку, лев схопив великі кушнірські фірми Лєо-
Шумовского за праву руку, на. й Малќи Гендлів, а також 
відгриз чотири пальці і почав Арона Гендля в Раві Руській, 
шарпати її. На крик напалено-'Перша фірма-збанкротувала на 
го надбігла прислуга цирку і! шкоду кількадесятьох гарба-
вирвала Шумовского з лабет; рів з Рави Руської, Маґерова, 
льва. Раненого відвезли доІНемирова й околиці. .Висота 
шпиталю. 

КОСТЕЛИ ТА „ДОМИ ЛЮ-
ДОВЕ" У СТАНИСЛАВІВ-

ЩИНІ. 
У станиславівськім повіті 

поляки працюють запопадли-
во при буДові костелів: у Су-!Треба ще сказати, що Гендлі, 
хій Ліщині коло Майдану, власники камяниць, мали сла-
Тисьменичанах і Угринові вў найбагатших купців у Раві 

довгу досягає в Лєона Гендля 
140,000 зл., а в 'Арона 70,000 
зл. Гендлі скуповували в гар-
барів -— наших селян і міщан, 
що хатньою системою гарбу-
вали, шкіру, і платили по 20% 
готівкою, решту — векслями. 

ШляхотсьТгім. Також у Марі-
ямполі почали будувати ко-
стел; збирають датки на бу-
дову. У Боднарові почали бу-
дувати „дом людови" звйонз-
ку шляхти загроДовей. Викін-
чують будинок „дому людо-
вого" в Медусі. 

РУ'СЬКІЙ. . 
. Зголошення невиплатности 

доводить цілу низку дрібних 
гарбарів до руїни. 

Лєона й Малќу Гендлів а-
рештували. Арона Гендля шу-
кають, -бо він скрився перед 

м арештом. 

ЧЕХИ ВІДКЛАДАЮТЬ ДЕЦИЗІЮ 
ПРАГА. — Чеський кабінет міністрів довгий час 

нараджувався над пропозицією Англії і франції від-
дати Птлєрові судетських німців і в той спосіб по-
лагодити конфлікт. Та замісць прийти до якогось 
рішення, чеський уряд віднісся до Франції з запи-
том, чи Франція піде чехам на підмогу, коли вони 
відкинуть пропозицію і розпічнуть війну з німцями 
на власну руку. Франція мусітиме довго думати, за-
ки дасть на це відповідь. Л потім чехи будуть дов-
го застановлятися, що далі робити. Загальне вра-
жіння таке, що чехи навмисно будуть відкладати рі-
шення, щоб у той спосіб скористати на часі. Мож-
ливо, що якесь чудо станеться. Та колиб чудо не 
сталося^то в Чехії є таке переконання, що чехи самі 
підуть з Німеччиною до війни. Деякі військові знав-
ці твердять, що чеська армія і зброя, а також чеські 
укріплення, знамениті і чехи самі могтимуть, дов-
ший час ставити опір німцям. А згодом, коли Фран-
ція побачить, що чехи відважно бороняться, вона 
приступить їм до помочи. За нею піде Англія. 

Чеська армія противиться дальшим уступќам. 
В Празі ходять поголоски, що чеська армія го-

стро запротестувала перед урядом, щоб той робив 
якінебудь дальші уступќи німцям. Колиб уряд по-
важився це зробити, то штаб армії буде робити ре-
чі на власну руку й таки не допустить німців до оку-
пації судетських територій. У мілітарних колах по-
ступок Франції й Англії називають „нікчемною зра-
дою". . 

„ВИ ЗАСУДИЛИ МІЙ КРАЙ" — ПЛАЧЕ ПОСОЛ. 
ПАРИЖ. — Коли чеський посол Осуський у Па-

рижі відвідав міністерство закордонних справ і там 
йому вручили пропозицію віддачі судетських нїм-
ців, йому станули в очах сльози і він сказав до.жур-
налістів: „Засудили мій край, не вислухавши його". 
Назагал французи жалують чехів, що так сталося, 
але добро їх краю стоїть на ііеріііому'місці. Заі`аль-
на французька опінія така, що добре сталося, що 
війна відвернена. Всежтаки французи журяться, що 
робити на випадок, колиб чехи таки` пішли до війни. 
Якби Франція й тоді поломаласвої зобовязання і не 
пішла Чехословаччині на поміч, то це булоб, як де-
хто це називає, „дипльоматичне самогубство" Фран-
ції. Франція через те стратилаб дуже на повазі і вже 
інші держави не дуже хотілиб з нею входити в со-
юзи. 

ДРУГА СТРІЧА ЧЕЙМБЕРЛИНА І ГІТЛЄРА. 
БЕРЛІН. — Німці нетерпеливо очікують другої 

стрічи Чеймберлина і Гітлєра, що має відбутись ці-
єї середи в німецькім містечку Ґодесберґ. Загальне 
вражіння в Німеччині таке, що після дотеперішньої 
блискучої перемоги Гітлєра він поставить твердші 
умови. Бо це переконало його, що Англія й Фран-
ція таки війни не хочуть. Німці тепер є того пере-
конання, що Чехословаччина на цілій території по-
винна перевести плебісцит і дати іншим народно-
стям нагоду висказатися, куди вони хочуть нале-
жати. Газета „Дойтше Альґемайне Цайтунґ" гово-
рить, що щоб рятувати свою шкіру, чехи хочуть 
втягнути до війни не лише себе і німців, але також 
мадярів, поляків, українців, словаків, цілий світ. Це 
треба зупинити. 

ПОЛЯКИ ПОБРЕНЬКУЮТЬ ШАБЕЛЬКОЮ. 
ВАРШАВА. — Поляки зібрали поважну скіль-

кість війська в околицях Моравської Острави і че-
кають на дальший розвій подій. Рівночасно.з тим 
вони створили комітет, який агітує за приєднання 
тешинського Шлеська до Польщі. На адресу чехів 
той комітет говорить підбурюючі речі. Також у-
ладжує масові віча, на яких поляки кричать: „Ми 
хочемо йти війною на чехів! Ми хочемо набити 
чехів!" 

ДОМАГАЮТЬСЯ СВОГО І МАДЯРИ. 
БУДАПЕШТ. — По цілій Мадярщині також ве-

деться сильна агітація за повернення коло 700,000 
мадярів, що живуть нині в Чехословаччині, назад до 
Мадярщщини. В тій ціли регент Ѓорті має знов ви-
братися до Гітлєра. 

АНГЛІЙЦІ ХОЧУТЬ ЖЕСТУ. 
ЛОНДОН. — Політика Чеймберлина має за со-

бою цілу Англію. Всежтаки англійці трохи непоко-
яться нагальністю німців. Тепер, коли Англія і Фран-
ція згодилися на уступлення судетських німців Ні-
меччині, Гітлєр повинен зробити якийсь мирний 
жест зо свого боку і повинен зменшити трохи свою 
армію, думають англійці. 

ПІДВИЩЕННЯ АСЕЌУРАЦІЙ НА КОРАБЛІ. 
ЛОНДОН. — Англійські асекураційні компанії 

піднесли сто разів висоту асекураційної стопи на 
кораблі. Ця велика підвишка є випливом загрози 
війни. Беручи під увагу „чуткість" тих асекурацій-
них компаній, ця підвишка не віщує нічо доброго. 

X і 
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до школи 
Кілька днів тому принесли телєґрами з Вашинґ-

тону коротку депешу, в котрій було подане обчи-
слення федерального бюра освіти, що цього року з 
кінцем вересня піде в Злучених Державах до школи 
33 міліони осіб, або одна четвертина всього насе-
лення краю. 

Здавалосяб, що справа відноситься лише до 
тих, до котрих відноситься шкільний примус, та що 
нам нема потреби цею справою займатися, бо, мов-
ляв, нею займається закон і уряд. Та з обчислення 
бюра освіти видно ясно, що тут іде не лише про тих, 
що обовязані ходити до школи. З загального числа 
33 міліонів осіб, що підуть до школи, 22 міліони 400 
осіб підуть до народніх шкіл, себто примусово. Ко-
ло 6 міліонів 750 тисяч підуть до „вищих шкіл", а 
1 міліон 350 тисяч до колегій і університетів; біль-
шість очевидно без примусу. Ще пару міліонів буде 
вчитися в фахових школах, на ріжних вечірніх і ко-
ротких курсах; вже всі добровільно. 

у Власне ті, що підуть до школи без примусу, 
ставлять перед нашою іміграцією питання: Щож 
робити в цій справі? Чи має українська іміграція 
обмежуватись лише до примусового шкільництва? 
Чи має вона може, як це роблять родовиті амери-
канці й іміґранти інших народів, іти до шкіл також 
добровільно? 

Саме в цій справЬзабирає голос відомий укра-
їнський жіночий часопис „Жіноча Доля", що вихо-
дить у Коломиї. У своїм числі під початок шкільно-
го року редакція містить замітну статтю під заголов-
ком „Всі до науки". Вже самий цей заголовок не-
мовби дає відповідь редакції на питання. Пише в 
цій статті редакторка про потребу здобувати осві-
ту в школі, на вечірніх курсах і на курсах заочної 
освіти. Вказує на велике значіння освіти для особи-
стої долі людини: „Як заочними й вечірніми курсами 
можна добитися кращої долі, мала я нагоду бачити 
в Америці. Є там українець інжинір, що, приїхавши 
до Америки з родиною, знайшов працю в фабриці 
заліза, як простий робітник; але по 15 літах студій і 
праці у вечірніх школах батько чотирьох дітей став 
інжиніром у цій же фабриці..." 

З цих слів пробивається деяка зависѓь до аме-
риканських умовин. Мовляв, щасливі українські і-
міґранти в Америці й Канаді, що можуть покористу-
ватись американськими вільними освітніми встано-
вами для добуття всякої практичної науки, і ще 
щасливіші, що цю науку-можуть потім, практично 
примінити для розбудови свого особистого життя 
без ніякого упередження до свого способу добуття 
освіти. 

. Чи не пораб нам при читанні таких висказів на-
ших братів у старому краю застановитися над пи-
таннями: Чи маємо ми вже всю освіту, якої нам до 
життя треба? Чи не придаласяб нам, з особистого 
огляду й громадянського, більша освіта? І чи не 
вартаќ нам використати вповні всі освітні нагоди, 
які нам дають свобідні відносини прибраної батьків-
щи'ни? 

Чейже не досить протестувати проти перешкод, 
які нашій освіті ставлять наші національні вороги. 
Треба би побороти теж перешкоди, які нашій освіті 
ставлят'ь такі наші власні непросвітні звички. 

V 
Володимир Островськнй. 

ПІД ЗНАМЯ ХРЕСТА 
ПОВІСТЬ 

з часу охрещення Руси-України в 988 р. 
16) 

НЕ СКУЄ ДУШІ I I I 

Як певно відомо, 6. травня такі гріхи були м. і. два упім-
1938 року видало львівське нення, що їх уділило „Союзо-
міське староство декрет, що ві Українок" воєвідство за по-
потряс цілим українським на- рушування при допомозі своїх 

Коли Довлінґ зявився, князь 
коротко сказав: 

Позавтра,' як сонце зійде, в 
дорогу Дніпром. Іду на гре-
ків. Воєвода Свельдин уже все 
приготовив. Він залишиться в 
Києві береѓти порядок тут і 
в цілому князівстві. Має ще 
зібрати й тримати на поготів-
лі трицять тисяч. 

— На Царгород ідеш, кня-
зю? 

— Тимчасом вступлю до 
Кореўня. Памятай же, воєво-
до: вирушуємо позавтра, ні 
одним днем пізніше. І йдемо 
днем і ніччю. 

Вислухати послів князь за-
кликав усіх бояр і поважні-
ших купців та міщан. Але кож-
ному киянинові хотілося по-
слухати послів. І княжий двір 
залила юрба. Баг'ато залиши-
лося поза огорожею. При-
йшов і Вівіян з Оленою. Щоб 
ліпше чути Тихошу, вона я-
кось продерлася на самий двір. 

Посли зайняли підвищення 
праворуч високого рухомого 

лахнули вогниками глибоко 
затаєної думки й рішучости. 
Стукнувши довгим, усипаним 
самоцвітами кийком у дерев-
ляний поміст, повернув очі до 
послів і сказав: 

— Кажіть. 
Почали ті, що були в хо-

зар, болгар і німців. їхні зві-
ти не викликали особливого 
захоплення. Були моменти, що 
юрба головно сміялася, особ-
ливо з того, яке повітря було 
в однім волзькім мечеті. При-
йшла нарешті черга на тих, що 
були в Греції. Вони заздале-
гідь поділили між собою ролі. 
Перший говорив купець Кор-
няка про багатства греків; го-
ворив із захопленням, і очі 
слухачів.аж горіли від заздро-
сти. По ньому виступив Тихо-
ша й описував красу ІДарго-
рода, розкішні будівлі, пала-
ти імператорів, військо, по-
рядки. Вражіння було ще 
сильніше. Нарешті виступив 
воєвода Довлінґ. Коли він го-
ворив про церкви, манастирі, 

княжого „стола". Нарешті j христіянське богослуження 
вийшов Володимир у червонім грецького обряду, увага слу-
плащі поверх блискучої кіль-.хачів дійшла до високого на-
чатки й у синій оксамітній)пруження. А коли почав опи-
шапці, обшитій соболями. Юр- сўвати собор святої Сосрії, ве-
ба захвилювалася. Бояри хри- личну патрияршу службу, не-
стіяни^ й купці гукнули:- земний спів хору, в його очах 

мимохіть блиснули сльози, а 
горбу голос затремтів: 

родом. Тим декретом припи-
нило львівське староство ве-
лику в наслідках діяльність 
головного товариства „Союзу 
Українок" та всіх його відді-
лів. Тим декретом започатку-
вала влада на більшу скалю 
внконувнати одну з точок про-
єкту „На зніщенє Русі", Це 
було не тільки діймаюче, але 
й цікаве явище: вся атака в о1 

станніх часах ішла головно 
проти одного великого това-
риства, а окошилося на „Сою-
зі Українок". Зовсім за пра-
вилами звичайної стратегії: 
маскувати свою волю й вико-
нати атаку там, де противник 
найменше сподівається. Зреш-
тою атакуюча сторона напевно 
надіялася, що українське жі-
ноцтво, яке почало свою орга-
нізацію пізніше від чоловіків, 
напевно піде перестрашене в 
розтіч і ще посіє пострах на 
всіх інших. Часом так буває на 
війні, що найбільший перепо-
лох розносять... дезертири. 

„Причиною" такого удару 
було нібито переступлення 10 
заповідей, що їх вичислив на 
званий старостинськнй декрет. 
І музейну секцію творило то 
вариство; і вдержувало звяз-
ки з не-жіночими орґанізація-
ми; і продавало кокардќи; і 
вмішувалося до політики, за-
місць тримати жіноцтво коло 
колиски та горшка; і (рантову 
льотерію ўладив Союз; і го 
ворив щось про „душу україн-
ської дитини"; і голова това-
рнства представляла тенден-
ційно положення українців 
(чиж то треба аж тенденції?); 
і делегатки товариства брали 
участь у часописному порозу 
мінні, замісць щоб гризти як 
скажені собаки і себе й Інших; 
і ще там деякі „вольнії і не 
вольнії" прогрішќи; а навіть 
жінки поросли в піря, бо мали 
„широко розбудовану органі 
заційну сітку" і „багато тисяч 
членок". Все те стояло в осрі-
ційному 'папері. Навіть це бу-
ло написане, що газета „Сою-
зу Українок", „Жінка", не ті-
шилася так званою в нас „нор-
малізацією", що мала завести 
згоду, мир і тишину „на по-
луднево - східніх землях". Так 
безіменно називається земля, 
заселена українською нацією 

делегаток справи бл. п. Ольги 
Басарабової на - „Українській 
Жіночій Національній Раді" і 
за продаж кокардоќ без доз-
волу влади. 

Нема що й казати, що всі ті 
переступства або не мали мі-
сця, або інакше представлені, 
або просто взяті не знати 
звідки. Маючи на меті вихо-
вати тип активної жінки - гро-
мадянки, мусів „Союз Украї-
нок" співпрацювати, чи при-
найменше порозуміватися з 
іншими, хочби й не-жіночими 
товариствами. Робив це „С. 
У." тимбільше, що мав у сво-
му статуті постанову - про у-
правнення висилати „свої від-
поручниці на загальні збори, 
згзди, наради, засідання орг̀ а-
нізацій і установ, споріднених 
з товариством своєю діяльні-
стю". Виразно стоїть: „своєю 
діяльністю", а не полом. Му-
зейну секцію хотіло товари-
ство оснувати і збирати в ній 
памятки про творчість і діяль-
ність українських жінок, па-
мяткові предмети по таких 
жінках та архіви жіночих то : 
вариств; але від того задуму 
товариство відступило. Фан-
тової льотерії „С. У." ніколи 
не уладжував; ніколи не пере-
водило товариство прилюдної 
збірки при помочі продажу 
кокардоќ, тому й ніколи не 
було за те упімнення з боку 
влади; ніколи не вів Союз аќ-
тивної політики, хіба що об-
стоював жіночі права, до чого 
був управнений статутом; та-
кий недійсний закид зробила 
влада щодо шкідливих Поль-
щі промов на зборах деяких 
відділів (Старий Самбір у 
1936 p., Жовква 1937 p., Гаї 
1936 p.), де голова зовсім не 
порушувала справи положен-
ня українського народу в 
Польщі (бож це в нас кождо-
му речі відомі), а говорила 
про завдання української жін-
ки як матерн, як господині і як 
громадянки. 

На окрему увагу заслугує 
закид Союзові, що він вмішу-
вався до парламентарних ви-
борів та що накликував укра-
їнське жіноцтво до бойкоту 
тих виборів (1935). Тимчасом 
самий виборчий закон (пар. 
З?, уст. З ц.) постановляє, що 

в рамцях Польщі. Доказом на'у виборчих округах, де є 75,-

— Слава князеві! 
Володимир окинув 

привітним зором. Карі очі спа-1 — Ми не знали, — закін 

чив — де ми стояли: на землі 
чи в небі. О, великий князю, 
якби грецька віра не була 
найкраща, то твоя мудра баб-
ка Ольга не прийняла би бу-
ла її. 

Запанувала мертва тиша. 
Жінки витирали очі. Погани 
похнюпились у задумі. 

Володимир обвів очима мо-
ре голов і промовив: 

— Ви чули, що принесли 
нам посли. Тепер самі скажіть: 
яка віра найкраща? 

— Грецька! — загула юрба. 
— Грецька віра! 

— То грецьку віру й прий-
мемо. Але, — спинився на 
мить князь — я не схилю ва-
шого чола перед імператора-
ми: не буду просити в них ла-
ски — дати нам їхню віру, бо 
Київ такий самий славний і 
гордий, як і Царгород. Я візь-
му в ромеїв їхню віру й на-
уку мечем. Знайтеж, кияни, 
починаю з ромеями рать во-
єнну. 

— Рать! —загула юрба. — 
Рать! Бити греків! Хай зна-
ють нас! 

— Рать! — загуло в цілому 
Києві, на всіх вулицях і май-
данах. 

— Рать! — відгукнулося на 
Дніпрі й у військових табо-
рах за городом. 

Володимир був вдоволений: 
таки вдалося йому витворити 
потрібний воєнний настрійў і 
вже наполовину добути собі 
згоду на зміну віри. Тепер 
уже було лекше змести поган-
ство .̀ Ні на мить не забував 
він, хто так доцільно помагає 
йому. І, вертаючися до тере-
мў, шепнув Сердегурові: 

— Поклич до мене Тихошу, 
але так. щоб старші бояри не 
завважили. 

— Друже мій! — обійняв 

Володимир молодого бояри-
на. — Як би не твоя голова, 
то хто зна, чи старші голови 
до чого додумались би. Чо-
го хочеш за службу свою? 

Тихоша посміхнувся. г. 
— Дай мені, великий князю, 

Перуна. 
— Перуна? Чи ти розумієш, 

чого просиш? Перун іще не 
вмер. Він іще довго буде бо-
гом, навіть після своєї смер-
ти. Не відразу викинуть люди 
його із своєї душі. А їх драз-
нити не слід. Та щож я маю!особи, що мають організаці-
робити з тобою! За те, що ти(єю кермувати, будуть мати 

000 міського населення; жіночі 
організації висилають до „ви-
борчих колегій" по пять своїх 
делегаток так, як інші станові 
товариства, що мають тим за-
коном означену скількість 
членів. Отже до виборів був 
Союз приневолений самим ви-
борчим законом. Що Союз у-
зяв негативне становище до 
тих виборів, де не було змоги 
поставити довільних кандида-
тів, то цеж було його добрим 
правом. Інакше вибори не бу-
ли би виборами. 

Цікава справа вийшла з о-
бороною „нормалізації". Існує 
в Галичині (чи'там „на полуд-
нево-східніх землях") Секрета-
ріят Порозумєвавчи Польскіх 
Організацій Сполучених. До 
нього входять'теж деякі жіно-
чі польські товариства. Цілий 
цей Секретаріят і всі його 
члени-товариства займали рі-
шучо негативне становище до 
нормалізації, осуджуючи не 
тільки її авторів, але й саму 
ідею, що нібито має на меті 
довести до мирного співжиття 
в Галичині. Але за ці свої ви-
етупи" ніхто не одержав ніяко 
го упімнення, тільки „Союзо 
ві Українок" пришпилили це, 
коли хотіли його розвязати 

Деякі надії мав ще дехто, 
що вища влада прийме до ві-
дома відклик „Союзу Ўкраї 
нок" і приверне його діяль-
ність. Одначе всі надії показа 
лися зводними. Вища влада 
доручила на пору другий дек 
рет: про розвязання „Союзу 
Українок". Очевидно, товари 
ство відкличеться до трибуна 
лу, але... це може тривати до 
суду-віку, а за вислід ніхто не 
ручить. 

Щож у такому випадку дія 
ти? Сідати та й плакати? Прав-
да, розвязання товариства, що 
клало тверді основи під орґа-
нізацію та освідомлення жі-
ноцтва, поділало дуже болю 
чо; і то не тільки на членок 
Союзу, але й на тих, що ще 
надумувалися, чи вступати ; 
члени. Всі бачили, що прога 
лину треба якось заступити. 1 
'продумали. 

Дня 12. липня 1938 р. поя 
вився в українських щоденни-
ках комунікат, що сповіщав 
українське громадянство про 
оснування нової політичної 
організації під назвою „Дру 
жина Княгині Ольги". Мабуть 
іще ніде не було досі чисто жі-
ночої політичної організації, а 
в нас — то напевно ні. Але 
щож, не було, то може .бути. 
Зрештою в наших умовинах 
створити по закритті товари-
ства друге з такими самими 
завданнями, це річ не до по-
думання; а жіноцтво вже без 
організації не зможе обійтися. 
І от вибрали жінки форму полі-
тичної організації, бо це лек-
ше оснувати, приміиюючись 
до постанов закону. В тимча-
совій управі заступлені ті жін-
ки, що вели керму „Союзу У-
країнок". Комунікат каже, що 
наскрізь національна ідеольо-
ґія нової організації, запові-
джена рівноправність жіноц-
тва в національному житті та 

но, тоді ця організація стріну- наючи значіння Церкви, шану 
' Т ' І А V - ^ - І у ч п ШЯ WrtwrWr Л ' Ѓ ' ѓ Ч A I J f l - l L T M I t l і от w A a a _ . . . . . . . ^. лаб холод у жінок, а то й не 
хіть у мішаних організаціях. 

Але не маємо ніякого права 
ворожити якенебудь лихо. 
Працюючи всебічно для націо-
нального освідомлення й під-

ючи плекаючи трад„цІК) 
стоячи в обороні етики, взаем' 
ної терпимости та суспільної 
слраведливости, „Дружина 
Княгині Ольги' стане гідною 
переємницею Великої Монар-

несення української жінки, но-іхині. Ця „Дружина" є доказом 
ва організація, використовую 
чи досвід розвязаного „Союзу 
Українок", зможе зробити 
дуже багато. Виконуючи у 
практиці проголошену програ-
му, скріплюючи родину, виз-

що живий організм не дасть 
покласти себе в домовину, що 
непропаща енергія знайде 
завше вихід, щоб себе проя-
вити. 

X. 

П І Д К А Р П А Т С Ь К А РУСЬ 

зробив для мене й для Киє 
ва, мушу вволити твою прсь-
бу: Перун уже твій. Одно ли-
ше мусиш приректи мені: не 
доторкнеться до нього твоя 
рука, поки не прийде час хре-
щення киян. 

— Добре, князю! 
В очах суворого князя бли-

снули сльози: Перун, що був 

притягальну силу для україн-
ського жіноцтва. Може. Навіть 
невиключене. Бо ця організа-
ція хоче дбати про всі проя-
ви національного життяд Ко-
тра з жінок має нехіть до чи-
стої політики, малаб змогу 
працювати на полі освітньому, 
господарському, добродійно-

Бджолярство. 
Підкарпатська Русь має до-

брі умовини для, бджолярства: 
великі ліси, полонини з бага-
тими медоносними росѓинами. 
Та ті багатства мало вихісну-
вані, бо в тих місцях, де є по-
достатком цвітів, повних нек-
тару, пасік зовсім мало. Біль-
шість пасічників, як службо-
вики так і хлібороби, займа-
ються бджолярством із зами-
лування, а не задля доходу. 
Тому великих промислових 
пасік на Підкарпатській Русі 
мало. Пасіка д-ра Л. Гуменюка 
у Сваляві із 150 американськи-
ми вулиями, уліпшеними са-
мим власником, пасіка Локая 
в Білках із 100 вулиями, па-
сіка Штайнбергера в Бені із 
120 вулиями, пасіка Рябухова 
в Чорнім Ардові, па'сіка Міш-
кея в Кобилецькій Поляні — і 
більш нічого. Інші чіасіки не-
ведичкі, аматорські. 

Всі пасіки постійні, себто 
стоять на однім місці ввесь 
бджільний сезон. Нема пасік 
переносних, коли не рахувати 
пасіки д-ра Л. Гуменюка. А ли-
ше при'лереноснім бджільниц-
тві можливо вихіснувати всі 
медоносні цвіти, в які таке ба-
гате Закарпаття. Головною 
перешкодою для переносного 
насінництва є недостача на 
Підкарпатській РусГ"' тихих 
сплавних рік, якими можна би 
подорожувати з бджолами. 
Другою перешкодою для па-
сіцництва є непостійність літ-
ньої погоди. Часто тоді, як 
цвітуть овочеві дерева, а та-
кож акації і навіть пізно цві-
тучі липи, настають нараз хо-
лодні дні й ночі, цвіти не внді-
люють нектару і бджоли оста-
ються без меду не лише для 
господаря, а й для себе самих. 
Всеж бджолярство на Підкар-
патській Русі постійно зро-
стає. В 1921 році бджолярство 
Підкарпатської Руси збільши-
лося на одно бджолярське то-
вариство з 37 членами, а в 
1936 році повстало 49 нових 
бджолярських товариств із 
1,752 організованими членами. 
Вони маю†ь більше як 25,600 
вулиїв. Усього в чехословаць-
кій республиці було (в 1933 
році) 112,476 пасічників із 
569,012 вулиїв. Меду витвори-
ли 2,161,560 кґ., воску 146,116 
кільограмів. 

ЙОГО СВЯТІСТЮ, ЩЄ НЄ ВМер V н м , , і --. і Г4..ІІІІ 
його душі й нелегко було йо- МУ-' Т ' У 0 ч е в и Д"о. Що у ве-му відірвати його від свого 
серця. 4̀  

Вмить Володимир споваж-
нів і твердо сказав: 

— Тихоше! Підеш зо мною 
на греків і будеш там моїм 
помічником. 

— Слухаю, князю! 

Приготовившись до походу, 
Тихоша пішов попрощатися 
з Вівіяном і Оленою. Він ро-
зумів, що війна — то війна: 
кожний, хто йде на війну, му-
сить памятати, що може не, 
вернутись. І думка, що може 
останній раз побачить Олену, 
отруювала всю його радість 
походу. 

„„ (Дальше' буде). 

ликій мірі залежати буде у-
часть українського жіноцтва в 
новій організації від того, чи 
вдержиться вона на загально 
національному ґрунті; чи в 
своїй діяльності вона буде ма-
ти на увазі виключно добро 
нації та її прямування до пов 
ного самовизначення. Якшоб' 
нова жіноча організація, вико-
ристовуючи свою політич-
ність, почала спір з існуючими 
партіями, чи перетягала при-
хильників, чи звужувалаб у-
мисно, або й не хотячи свою 
діяльність до гурткових, пар-
тійних, чи (що годі подумати) J 

Промисл. 
Промисл на Підкарпатській 

Русі передовсім хліборобський 
і лісовий: це державні та при-
ватні підприємства. До дер-
жавних підприємств належать 
три лісові дирекції: в Ужгоро-
ді, Буштині та Рахові, до яких 
належить ціла низка тартаків. 
Густа сітка вузкоторової заліз-
нички дає змогу правильно 
доставляти дерево з гір до 
тартаків. Згадані три лісові у-
прави вирубують щорічно 
більше як пів міліона кубіч-
них метрів мягкого і твердого 
дерева. До державних підпри-
ємств належать копальні соли 
в Слатині. Це одинока копаль-
ня соли на всю чехословацьку 
республику. 

До приватних промислових 
підприємств належать також 
ліси по цілій Підкарпатській 
Русі. Ті підприємства також 
зразкові. До таких належать 
величезні „Сольви", акційна 
спілка у Сваляві, фірми Сини 
Айзлєр у Заброді „Латориця", 
акційна спілка в Чинадієві та 

— (3) 
угорської монархії є три фаб-
рики для дестиляції дерева: 
фірми „Кльотильда" у Великім 
Бочкові, підприємства Бант-
линських хемічних фабрик, ак-
ційне товариство в Перечнні 
та фабрика „Сольва" акційне 
товариство'в Сваляві. Ті три 
підприємства переробляють 
річно 300,000 кубічних метрів 
букових полін сухою дестиля-
цією на хемічні продукти. 

Фабрика сірників фірмќ 
„Вулькан", акційна спілка за-
потребування сірників усієї 
Підкарпатської Руси. Виробляє 
10 міліонів скриньок сірників 
із осикового дерева. 

Єлектрівні В Ужгороді, Ве-
ликім Березнім, Мукачеві, Бе-
регові, Хусті, Іршаві й Тячеві 
постачають електричну струю 
всій Підкарпатській Русі. 

Немалу ролю відграє теж 
млинарський промисл, що, що-
правда, в 90 чіроц. складається 
з невеличких млинів, яких 
мливо доходить 15,000 вагонів 
збіжжя річно. 

Спіртовий промисл заступ-
лений трьома великими ю-
ральнями в Ужгороді, Мукаче-
ві та Севлюші, з річною про-
дукцією приблизно 14,000 гек-
толітрів спірту, та 15 фабрик, 
що виробляють до 8,000 гек-
толітрів спірту. Три рафінерії 
виробляють денатурований 
спірт. 

Колись славні фабрики за-
лізних виробів у Фридепюві, 
Кобилецькій Поляні та Довгім, 
що виробляли в більшості 
торгове.залізо, почасті ланцю-
ги, сокири, молотки і т. п.. 
підупали значно. Воробів своїх 
ті фабрики тепер не вивозять, 
як давніше, з причини конку-
ренції. '. 

Рафінерія нафти в Мукачеві 
одинока на всю Підкарпатську 
Русь. З прични недостатку 
краєвої нафти перероблює 
галицьку та румунську. 

Броварний промисл (пиво) 
заступлений одинокою фабри-
кою Шенборн-Бухгайма в Лід-
гірянах коло Мукачева з річ-
ною продукцією коло 30,000 
гектолітрів. 

Цегольняний промисл крім 
багато менших цеѓолень за-
ступлений трьома великимќ 
цегольнямн в Ужгороді, Мука--
чеві та Берегові. 

Вкінці годиться згадати 
каменоломи, яких є більше, 
головнож у Чорному Верху 
(державні). 

Втрата мадярського ринку 
була тяжким ударом для піл-
карпатського промислу. 

(Кінець буде)-

ЗБОРИ В І Д Д І Л І В У. н. СОЮЗУ 
ВУНСАКЕТ. Р. АРІ. Місячні збори 

Тов. Запорозька Січ, від. 206.. віл-
будуться в суботу. 24. вересня, в 3. 
ГОДИНІ пополудні. Проситься тих ч.іс-
нів, що мають позички яа свої по-
ліси, щоби зявплися на зборах ко-
нечно. бо секретар отримав з го-
ловкої канцелярії били, скільки хто 
має заплатити проценту за кожну 
позичку. — Н. Вецал, секр. 

ІШКАҐО, ІЛЛ. Звичайні місячні 
збори Бр. св. О. Ннколая. від. ) ^ -
відбудуться 25. вересня, в годині І-
вполудне. зараз по Службі Божій, 
в гали церковній при 'вулицях Оклея 
і Райс. Проситься всіх членів і чле-
ниць конечно явитися, бо маѓ`ю 
важні справи до полагодження, а 
передовсім вибір комітету на ба.іь. 
Рівнож проситься родичів, членів 
нашого відділу, що мають свої дні', 
а бажали би їх заіншурувати. н' 
уважайте, Що У. Н. Союз дає' Д-iJ 
дітей якнайдогідніші полекші, 

_ _ чужі іншуренсн не дають. — 
Ідо. особистих амбіцій, то пев-JСваляві. Ще з часів а в с т р о - Щ ^ " ^ й . В'' ЄДИНаК' ^`` 

яких 
Н. 
І-. 
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ЦІКАВЕ ЗАПЕРЕЧЕННЯ. 

В однім польській газеті, 
Шо виходить у Ню йорќу, бу-
ла недавно поміщена редак-
ціАна стаття під заголовком 
брехня". В тій статті були 
такі заперечення: 

„В біжучім числі `„Лайф" 
появився артикул про Поль-
іиу, котрий можна назвати 
низьким пашквілем і денни-
карською потворою, що заслу-
гуе на натаврування не лише 
з 'боку всієї польської емігра-
ції, але також усієї публичноі 
опінії в Америці. Зо струї на--
кленів і фальшу підкресляємо 
тільки це: Брехнею є, що 
Польща має 40% анальфабе-
тів. Брехнею є, що версай-
ськиіі договір признав Поль-
ші 6.000.000 росіян. Брехнею є, 
що Польща хотіла . загарбати 
Литву. Брехнею є, що Польща 
обирала армію на границі Че-
хословаччини в ціли нападу 
на неї. Брехнею є, що східні 
граніті Польщі є герметично 
замкнені кільчастим дротом. 
Брехнею є, що Польща має 
тільки 28,000 самоходів. Брех-
нею є. що польські вояки но-
сять штнлєти. Брехнею є, що 
міністер Бек приготовляє фа-
шистівську револьту". 

Це все брехня — і годі. 

рювати один до одного лю-
бов, а не ненависть. 

Це гарно. Але що доброго 
можна сказати на такі голо-
словні заперечення? Стаття в 
згаданім американськім жур-
налі „Лайф" є всесторонньо 
написана. Є в ній не лиш кри-
тика Польщі, але також теплі 
слова похвали. Та видно, по-
ляки не хочуть допустити ні 
найменшої критики. Вони хо-
чуть, щоб про них висказува-
лись усі так, як висказався о-
дин американський кардинал, 
кажучи, що „польська мова - -
це мова ангелів". Про ту по-
хвалу американського карди-
нала розписувалися широко 
всі польські газети по цілім 
світі. Поликаючи захланно 
цього роду похвали, польська 
суспільність набирає переко-
нання, що вона дійсно „най-
краща" і „найліпша" на світі. 
Хіба не треба деколи її про-
тверезити? 

ГІРКІ ПІГУЛКИ. 

КОЛИ ЦЕ БРЕХНЯ, ТО ЩО 
ПРАВДА? 

Смішно робиться, читаючи 
ті голословні заперечення ре-
дакиіііної, статті. Бо коли 
брехнею є, шо Польща має 

. 40 відсотків анальфабетів, то 
треба подати, скільки є по 
правді анальфабетів. Коли 
брехня, що версайський дого-
вір признав Польщі 6 міліонів 
„росіян", то тоді треба сказа-
ти точно, скільки. А коли не 
росіян, то кого? Подібні голо-
словні заперечення є й ті, що 
відносяться до автомобілів, до 
штилєтів, до східніх границь 
та кільчастих дротів. А вже 
найсмішнішим запереченням є 
те, що відноситься до Литви. 
Отож, за словами згаданої 
статті, це неправда, що Поль-
ша хотіла загарбати Литву. 
Коли так, то нащо вона збира-
ла минулої весни біля сто ти-
сяч війська над границями 
Литви і на що висилала до 
Литви ультимат? Чи може 
на те, що польська армія хо-
тіла зробити лише „приятель-
ську скскурзію" до столиці 
Литви, Ковна? 

Бракує ще, щоб згадана га-
зета на кінець своєї статті до-
дала „слово чести, шо це бре-
хня", а тоді цілком певно ми 
всі в"це повірилиб. - `` ' 

„слово-; ЧЕСТИ". 

фільмі ИІАльл 

Чи подобається це полякам, 
чи ніг але серед населення в 
Польщі є великий відсоток 
неграмотних. Що більше, не-
грамотність під польським 
правлінням зростає. Незапе-
речним фактом є це, що поль-
ський уряд не лише зліквіду-
вав усі українські і народні 
школи, але брутально здавлює 
ўукраїнське приватне шкіль-
ництво. Польща в брутальний 
спосіб давить релігійні почу-
вання людей, а на Волині, 
Холмщині, Поліссі і Підляшші 
вона, на взір колишніх татар-
ських орд, дотепер спали-
ла або розібрала 117 у-
країнських православних цер-
ков. Про інші польські „герой-
ства" і не згадувати. 

Маючи це все на увазі, хай 
польська преса в Америці так 
голосно не протестує проти 
таких завваг, як у статті в 
‚‚Лайф". Бо, протестуючи про-
ти цих відносно малих завваг, 
вона готова роздмухати полу-
мя, що освітить інші польські 
злочини. Від них зжахнеться 
культурна людина 20-го віку. 

МУСОЛІНІ ПІДДЕРЖУЄ ГІТЛЄРА. 
Італійський диктатор Мусоліні промовляє в Трі-

єсті. В тій промові Мусоліні заявив, що Італія піддер-
жує Німеччину в її становищі супроти Чехословаччини. 

З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ 

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ЃНОНІ 
ПОДІЛЛЯ 

НОВА СЕРІЯ УКРАІН-
СЬКИХ НАРОДНІХ 

МЕЛЬОДІИ 
ДЛЯ МІШАНОГО ХОРУ 

в обрібці 
МИХАЙЛА ГАИВОРОНСЬКОГО. 

Д-р Б. Кудрик у „Ділі" внска-
зується про неї з признанням. 
Д-р Ф. Стешко в „Українській 
Музиці" називає оброблення мн-
стецьким. з боку технічного 
скрізь цікавим, не шабльоновнм; 
„поодиноким голосам дається ба-
гато руху". 

СЕРІЯ СКЛАДАЄТЬСЯ З ТРЬОХ 
ПІСЕНЬ: 

1) Ой, на горі; 
3) СиділГкВ

(оВчСкаНЯНкКоло кілочка'‚РОШ. відкрив СВЯТО, на котре 
(веснянка). 

Ціпа кожної пісні 25 центів. 
До набуття в: 

ДІТРОЙТ, М1Ш. 
Приготування до Листопа-

дового Свята. 
Щоб гідно відсвяткувати ве-

икні'і зрив українського наро-
ду в дні 1. листопаду 1918 ро-
ку, всі товариства іі орґаніза-
ції в Гемтремку іі околиці на 
зібранні 12. вересня в Укр. Ха-
ті при вулиці Ґрейлінґ, під 
проводом о. д-ра Тиханського, 
постановили, щоб це свято 
Відродження Української Дер-
жавности було відсвятковане 
спільними силами із одною ве-
личавою програмою. Назначе-
но день " і постановлено, що 
ввесь дохід, зібраний з того 
свята, має бути висланий на 
поміч українським інвалідам. 
Візвано до спільного святку-
вання репрезентантів товари-
ства, що не були, і постановле-
но просити всіх українців 
стриматися в дні свята від у-, 
лаштування якихнсбудь ім-
през. Подробиці програми 
мають бути оголошені в 
часописах, а концертову про-
граму віддано під провід дя-
ковчителя тутешньої парохії, 
п. Л. Нахвостача. 

4 Іван Крупка, сеќр; 
о 

КЛІВЛЕНД, О. 
„День Іміграції" в стейті 

Огайо. 
В неділю, 11-го вересня Ц. p., 

відбулося в нас перший раз 
свято „День української імі-
г'рації" в стейті Огайо. Свято 
було під кермою Української 
Громадянської Ліги на площі 
пікніковій укр. rp.-кат. церкви 
біля укр. кат. цвинтаря.-

Коло 3 год. попол. предсід-
ник Громадянської Ліги мі-
ста Клівленду, п. Михайло Я-

У ( і ' Є один 
такий тип, що. 'свою розмову 
все закінчує „словом чести 
А цей тип займається тим, що 
окрито доносить поліції про 
своїх приятелів.; Підмовляючи 
раз свого товариша на свідо-
мо іюгубний плян, він кожний 
раз скріпляє його недовірчи-
вість своїм „словом чести". 
Лж гидко робиться, слухаючи 
Нього „слова чести". 

Отож такого „слова чести" 
потребує згадана польська 
стаття. А тоді по ній з'али.-
шиться точнісінько такий сам 
поемаќ, як ' по запевненнях 
згаданого донощика з „Аль-
жиру". 

РАСОВА НЕНАВИСТЬ. 

Дехто в Америці закидає, 
то певні чужонаціональні ко-
ла в своїй пресі, радіо, чи в ін-
иіих прилюДних виступах ши-
рять на тутешньому ґрунті 
..расову ненависть". Вслід за 
тим нас повчають, що ми при-
їхали до Америки, живемо ра 
зом і призначено нам у буду-
чині жити разом; а тому ми 

.?? "Syoboda 
81-83 GRAND ST.. P. О. BOX 348 

прибуло зо всіх українських 
кольоній стейту Огайо коло 
2,000 гостей. 

О. Василь Мереньків, парох 
укр. гр.-кат. церкви, виголосив 

8 НАДЗВИЧАЙНІ ПОДОРОЖІ ВІДБУДЕ 
І Й НЕБУВАЛІ ПРИГОДИ ПЕРЕЖИВЕ 
Щ ТОЙ, Щ О ПРОЧИТАЄ 

І 
ВІДОМОГО ФРДНЦЦУЗЬКОГО ПИСЬМЕННИКА ПРИГОД 

Ю Л І Я В Е Р Н А , 
котрого твори, повні пригод, перекладені на всі 
цивілізовані мови, стали популярною лектурою 

людей усіх країв І язиків. 
ДЛЯ СПРОБИ СМАКУ В КНИГАХ ПРИГОД 

прочитайте: т 1) Плесом Амазонки, в котрій автор оповідає 
ПреДИВНІ ПрИГОДИ ЛЮДеЙ, ЩО ОПИНИЛИСЯ В ТрО- -ЃУ 
пікальних пралісах на найбільшій ріці світу, (g) 
Амазонці. Ціна (2 частинах) $2.00 (g) 

2) Чорна Індія, в котрій автор оповідає про від- (g) 
ќриття багатих мінеральних скарбів під по- ^ 
верхнею Індії. Ціна 1-00 (g) 

3) Замок у Карпатах переносить нас в Карпати Jg: 
й оповідає про дивні події в старовинному JSJ 
замку на сідлі гори Вулькану. Ціна (в оправі) .60 (Q) 

Замовляйте у „Свободі": {І} 
SVOBODA Щ 

83 GRAND ST., (P. О. BOX 346), JERSEY СЃЃУ, N. J. Щ 
мусимо забувати старокраєві 
Порахунки Й МУСИМО B H T B O - ( ( ^ ( ^ ( g ) ( ^ ( ^ ( ^ ( ^ ^ ^ ^ ( ^ ( ^ ( ^ ^ ( g ) ^ ^ ^ ^ ^ ) ( g l ) ^ ! ) ^ ! ) ( g ) ^ l ) ( g ) 

вступне слово, витаючи при-
булих гостей і рівночасгіо взи-
ваючи, щоб усі українці, в ко-
трих бється українське серце, 
горнулись громадно в ряди 
Укр. Громадянської .Піѓй. Він 
покликав до слова і перепро-
вадження дня адвоката О. Е. 
Малииького, голову Стейто-
вої Громадянської Ліги. 

Адв. Малицький у своїй 
обдуманій промові виложив 
присутнім англійською й укра-
їнською мовою причини зор-
ганізування Стейтової Грома-
дянської Ліги, а, також її про-
граму та ціли набудуче, й по-
кликав до слова повітового 
суддю Д. Р. Герца. 

Суддя Герц у своїй промові 
передав привіт українцям, ви-
словлюючися похвально про 
гарні традиції, котрі мають у-
країнці. 

Конгресмен А. А. Флеѓер 
сказав присутнім про „Іію 
Діл", що українці иовнині йти 
за тим, хто президента Рузвел-
та попирає; по нім говорили 
адв. Г. Дворкин, бувший ше-
риф 'Е; Ґ. Гснретти і стейто-
вий сенатор Вилйем Зовль. 

О. М. Запаринюк взивав 
присутніх, щоб добре орієнту-
валися перед виборами; щоб 
виборчі віча відбувались під 
покровом Громадянської Ліги. 
Далі забрав голос організатор 
У. Н. С, п. Василь Загаєвнч. 

Ѓром. Загаєвич зазначив, 
що'якби не Український Нар. 
Союз,.то не тільки що ми нині 
не були б на цих зборах стей-
ту Огайо, але ніхто не знав би, 
чи є взагалі українці в цім 
стейті. Зараз на нинішнім свя-. 
ті, куди лише не поглянеш, 
цеж самі союзовиі. Це найкра-
щнй доказ, що союзовиі про-
являють найкращу активність 
у громадянській роботі для у-
країнської ідеї. П. Загаєвич за-
значив, що хоч ми не ма-
ємо. нині на тім. великім свя-
ті ні представників, ні консу-
лів української держави, то 
як будемо " солідарно працю-
вати і боротися, то ще доче-
каємося тої хвилі, що на укра-
їнських землях „від Кавказу 
поза Сян лиш один буде лан". 

Дальше забирали слово 
представники Ліги, а саме, 
Микола Сикута з Лорейн, Сте-
фан Середницький й Теодор 
Періѓ з Ріонґставн, Осип Тка-
чйціин і М. Стабура з Кем-
бел, ѓром. Михайло Тарнава і 
Пилип Ольховий з Клівленд, 
Огайо. 

Хор укр. гр.-кат. церкви з 7 
вул. під проводом диригента 
В. Соштачка відспівав дуже 
гарно кілька українських иі-
сень. 

Свято закрив о. Мереньків і 
попросив присутніх до" заба-
ви, котра тревала до пізної 
ночи. 

Союзовець. 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 
ЯКИЙ ПАН, ТАКИЙ КРАМ. 
В польськім часописі „Гвяз-

да Полярна", яка виходить у 
Злучених Державах Америки, 
в числі з 17-го вересня ц. р. 
читаємо ось що: Иіоденник 
CHICAGO DAILY TRIBUNE ПОМІ-
стив кабльоґраму, переслану з 
Риги через Доналда Дея, в 
якій знаходився збір фальшів, 
що їх такий поважний ча-
сопис, як „Шікаго Трібюн", не 
повинен був. помістити. Далі 
редактор „Гвязди Полярної" 
доказує, що це все неправда, 
що польський уряд знищив в 
останньому часі. 173 право-
славні церкви, що в багатьох 
випадках поліція вживала фі-
зичної сили супроти вірних, 
що Польща порозумілася з 
Ватіканом, що польська цен-. 
зура конфіскує часописи, ко-
ли пишеться про справи пра-
вославної церкви та стараєть-
ся засимілювати українців. На-
томісць цей пан редактор, я-
кий уважає себе за одного з 
найкраще поінформованих та 
компетентних людей, твер-
дить, .що ці всі інформації з 
Риги є одним великим фаль-
шем і облудою, бо Польща 
абсолютно не нищить право-
славної церкви, але навпаки, 
помагає їй. Бо сьогодні в 
Польщі є 565 православних 
церков, які раньше були ри-
мо - католицькими костелами. 
Дальше цей великий редактор 
вказує, як то цілі села по-
кидають православя та як то 
греко-католицька церква до-
мінує в Польщі і впродовж 
сторіч „зрушила" сотки тисяч 
поляків римо-католиків. 

Читачі напевно пригадують 
собі надруковану недавно в 
„Свободі" цю статтю з „Ші-
каґо Трібюн". Це все, що там 
написано, є найвірнішою прав-
дою. Факти ці є поперті на-
очними свідками та знимками. 
Одначе коли в той спосіб пи-
ше „Гвязда Полярна", то вид-
ко, що цей пан редактор, я-
кий має претенсії ним бути, 
або взагалі не читає ніяких 
часописів і не знає, що дієть-
ся в його „ойчизнє", або хоче 
вдавати наївного писарчука. 
Бо як можна сказати, що в 
Польщі вільна преса. Вистар-
чить лише подивитись на о-
станні числа „Діла", „Нового 
Часу", „Неділі", які поконфі-
сковано за поміщення „нєбез-
пєчних жечи". Про перехід 
сіл на римо-католицизм це 
вже стара байка. Знаємо зна-
менито, як це сталося та які 
практики стосўють ті „обронь-
ци людзкосці", коли то не 
хочуть навіть пустити парля-
ментарної репрезентації на мі-
сце подій. Поміч польського 
уряду православній церкві то 
хіба цей редактор розуміє в а-
рештуванні православного свя-
щенства, щоб „облекшити 
бідному народові кошти у-
держання священика через зи-
му". Про ту славну доміна-
цію греко-католицької церкви 
то знає вже і мала дитина. Не 
розумію лиш одного, про що 
йде п. редакторові х„Гвязди 
ПолярноЃ'. Чи про дЬмінацію 
у „викрадуванні душ" через 
наше священство, коли воно 
записує в метрикальних кни-
гах правдиві імена батьків 
(ський, цький, вич) та за це 
карають його тюрмою, чи про 
домінацію єп. Хомишина в 
збиранні жертв на „оброне 
кресув всходніх". В кожнім 
разі п. редактор мав якусь до-

(М, Аг 
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ШКІЛЬНИЙ РІК ПОЧИНАЄТЬСЯ!!!! 
ПРИГОТОВІТЬ СВО! ДІТИ ДО ШКОЛИ! 

КУПІТЬ ЇМ ПОТРІБНІ ЌНИЖЌНІ 
Не досить післати дитину до школи. Треба їй 

ще дати книжки, без котрих в'она не може навчитися 
читати, а потім книжки, щоби заохотили її читати. 

Ось Вам вибір таких книжок для дітей: 
ПЕРША КНИЖЕЧКА (Буквар) найновіше ви-

даня. Львів, 1939 45 ц. 
ДРУГА КНИЖЕЧКА (читанки для 2. кляси) М 

Матвійчука . 50 ц. 
ТРЕТЯ КНИЖЕЧКА (читанка для 3. кляси) м" 

Матвійчука QQ Ц 
ЧЕТВЕРТА КНИЖЕЧКА (читанка для 4. кляси) 

. М. Матвійчука 75 ц. 
ШКІЛЬНИЙ СПІВАНИК у двох частях. Зладив 

Ф. Колесса 75 ц. 
СПІВАЙМО, збірничок пісень на два голоси для 

шкільної молоді. На весняне свято пісні. 
Зладив Ф. Колесса _ оо д 

ЗБІРНИК НАРОДНІХ ПІСЕНЬ. В укладі на три " 
голоси для ужитку шкільних хорів. Зладив 
Ф. Колесса 60 ц. 

СПІВАНИК для дітей дошкільного та шкільного 
віку. Зладив Ми'хайло Гайворонський ЗО ц. 

МАЛИЙ БАНДУРИСТ, збірка пісень для дітей. 
Підібрав і впорядкував Михайло Таранько 20 ц. 

ДИТЯЧІ ЗАБАВИ, зібрав і впорядкував Михайло 
Таранько. Містить гарні забави і пісні для -
дітей з музикою до пісень 35 ц. 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ для дітей, в 4-ох частях: 
Часть 1. Київське Князівство 

2. Галицько-Волинська Держава 
3. Козаччина 
4. Україна в неволі. 

Друковано гарним читким друком з багатьома4 

Ілюстраціями М. Фартуха. Кожна частина 20 ц. 
Всі 4 частини 75 центів 

МАЛА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, I. Крипякевича 15 ц. 
МАЛИЙ КАТЕХИЗМ христіянсько-католицької 

релігії. Уложив о. Іван Рудович 35 ц. 
БІБЛІЙНІ ОБРАЗЌИ. Перші початќи науки релі-

гії. о. С. Біленький. Ілюстровані 35 ц. 
ХРИСТІЯНСЬКО-КАТОЛИЦЬКА НАУКА ВІРИ в 

біблійних оповіданнях для дітей, о. С. Бі-
ленький : 50 ц. 

Д Л Я У Ч И Т Е Л І В : 
МЕТОДИКА правописних і словесних вправ з 

додатками:.диктати, зразки говірок І- спис 
висловів. Практичний підручник для вчите-
лів і кандидатів учительського знання. Зла-
див д-р Ќость Кисілевський 65 ц. 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДРУЧНИК до навчання пер-
лшх початків українського письма. Зладив 
М. Матвійчук 75 ц. 

Замовлення слати: 

"SVOBODA" 
P. О. Box 346 Jersey City, N. J. 

МОЛОДА ПАРИЖАНКА 
ДЕМАСКУЄ ОШУКАНЦІВ 

—О — 
Базельська „Національ Цай-

тунг" оповідає цікаву історію 
про те, як одна молода пари-
жанка взяла на себе тяжку мі-
сію відшукати ошуканців, що 
фальшивими чеками видурю-
вали гроші у ріжних банках. 
Ѓі вислав у подорож один па-
ризький банк, що протратив 
гроші в ріжних своїх філіях у 
Букарешті, Варшаві та Ревелі. 
Агенти не вміли попасти на 
слід ошуканців. Молода де-
тективка подбала за паш-
порт на імя графині Ор-
ганді і виїхала до Ревеля. 
„Графиня" приїхала власним 
авто.м до естонської столиці, 
зупинилась у великому готелі 
і ввечір пішла танцювати. Во-
на мала інформації, що саме 
там опинились ошуканці. Під-
час танців вона випустила з 
рук нібито не хотячи свою 
торбинку, з якої вилетів мо-
дерний витрих. Старший па-

мїнацію на думці, лише забув'нок, що підніс їй торбинку, до-
висловитись. і ГЛЙ"УВ ВИТР^Х і н е г а й н о з а п Р 0 ' 

М—шович, Честер, Па.'понував їй знайомство з од-
ним своїм молодшим прияте-

КАРИ НА СВЯЩЕНИКІВ ЗА л е м- дУж е д о б Р и м танцюри-

хвалитися своїми успіхами по 
ріжних готелях у Варшаві, Бу-
карешті та Ревелі. Прогулька 
скінчилася тим, що нові при-
ятелі запропонували жінці 
„спілку". Вона мала їм улек^ 
шити доступ .до вищого това-
риства. Коли всі вже вертали-' 
ся до міста, графиня Органді, 
що сама шоферувала, несподі-
вано зупинилася перед полі-
цією, де вже чекали агенти 
та поліцаї. Їх почали допиту-
вати. Поважні джентельмени 
заперечували всьому, доказу-
ючи, що вони чесні. Зате звер-
нули свої обвинувачення проти 
молодої графині, яка мала у 
своїй торбині злодійське зна-
ряддя. Але „графиня", ви-
йшовши з авта, забрала з со-
бою.ще один прилад: мінія-
турний диктафон і накрутила 
його. Комісар поліції мав на-
году вислухати цілої сповіди 
ошуканців та їх пропозицій 
графині. При трусі в готелі 
знайшли в авантуристів бага-
то крадених річей і чекову 
книжечку, якою вони вибира-
ли з банків гроші, приналеж-
ні ріжним особам. 

ПАНАХИДУ. 

ОПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ 
В дописі з Йонкерс у виказі 

жертводавців на У. Н. Дім в 
селі Носів мають бути назви-
ща: С. Хархан, а не Хурхан, і 
Е. Ьілецькнй, а не Біленький. 

стом. Між танцюристом і мо-
лодою „графинею" повстала 

Повітове староство у Львові негайна дружба. На другий 
покарало за відправу панахи- день уранці парижанка-дитек-
ди за душу полк. Евѓена Ко- тивка запросила своїх нових 
новальця о. Брезденя Григо- знайомих на прогульку замі-
рія, завідателя Яричева Ново- сто автом. Вони вважали П за 
го, гривною 100 зл. або Ї0 професійну злодійку, тимбіль-
днів арешту; -о. дек. Пилипця ше, що вона почала поводи-
Петра, пароха Підлісок Вели- тися в такому стилі, 
ких, гривною 50 зл. або 5 днів Розмова зійшла на спільні 
арешту. подорожі. ‚Ошуканці почали 

ПЕС ВАРТОСТИ 70,000 
ЧЕСЬКИХ КОРОН. 

Серед товарів, за які треба 
було платити багато і які пе-
ревезено в останніх днях че-
рез чехословацьку границю, 
був теж дорогий пес, який 
мав каганець із плятини. Тому, 
що „Пусі" (так називався пес) 
не звернув митникові уваги на 
свою дорогоцінність і його 
пан теж дискретно промовчав, 
власникові дорогого пса вимі-
рили кару у валюті 170 тисяч 
чеських корон. 
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ЦІЛИЙ СВІТ ЗАБОБОННИЙ 

ЗЙавфюсяб, що забобонність, це ;#иш прикмета, 
m ѓгак хиба людей темних, неосвічених, людей бід-
нііігих, мексиканців самітних островів, чи ^фрикан-
ських джунглів. Здавалосяб, що, віра у фетиші й 
ріжні талісмани приймається лише серед людей 
нижчого культурного рівня. Та воно лиш так зда-
ється. Навпаки, фетишизм, цринявся в цілому світі, 
в першу чергу в Европі, серед людей незвичайно 
культурних. Особливо після війни сильно поширив-
ся скрізь фетишизм. Може він змінив трохи 30BHJUI-
ню форму, одначе його зміст залишився далі такий 
самий. 

Маємо забобони дуже наївні, смішні й неицїід-
ливі, маємо забобони, які вже входять у ділянку 
окультизму, одначе вони всі родяться з психіки я-
когось покоління і мають теж величезний вплив на, 
цю психіку. ',, 

Бо хіба фігурка, що висить в авті багача, р$ж-
ниться чимнебудь від амулету, що його, носить ,му-
ринчик із Занзібару, чи мешканець Вогнистої Зем-
лі? Европеєць повісить собі лялечку з волічки) ,чи 
слона з кавчуку, африканець кусник зуба зо слона, 
або хвіст гієни. Яка ріжниця? Цеж виключно сгіра-
ва смаку, замилування та продукційної сили відпо-
відного краю. ) 

Фетиші первісних людей. 
Якщо порівняємо фетиші первісних людей з фе-

тишами „маскотками" культурних народів, то хто 
знає, чи на тому порівнянні, не скористають навіть 
дикуни... Адже дикунів оправдує низький умовий 
розвиток, погантво й через те зматерелізування ре-
ліґійних ідеалів, щож може оправдувати евро-
пейців? 

Один відомий французький психіятр каже, що 
в нинішніх людей закорінився наліг, що за все, що 
довкола нас діється, або й що ми самі спричинюємо, 
відповідальність за нещастя, неуспіхи, удари долі, 
треба завжди скинути відповідальність на.„щось". 
Щоб рятуватися перед несподіваними нещастями й 
лихом, треба шукати помічника. Фетишизм — це 
прояв крізи характерів і волі, розшукування рятун-
ку по лінії найменшого опору. Адже слон, свинка, 
медведик, собачка, коминяр — цеж пародії ниніш-
нього століття, пародії ангелів хоронителів. 

Багато забобонів сягають своїм початком пра-
старих літ, одначе ці забобони не перестають і сьо-
годні бути актуальні і сьогодні вони мають своїх 
фанатичних звеличників. Захід Европи не ріжнить-
ся в цім випадку майже нічим від Сходу. Вовка, 
жабу, лилика в ролі лікарів, чи ліків не треба шука-
ти в якійсь закутині. Навпаки, таке явище можемо 
зустрінути навіть у найкультурнішому осередку. 

Діти, що зубкують. 
Щоб ці твердження не були голословні, подамо 

приклад. Ось хочби у Вандеї немовлятам, що діста-
ють зубки, накладають як амулет мішочки з білої 
або попелястої флянелі. В тих мішочках є 4 лапки 
черепахи.. Притому треба вважати, щоб дівчаткам 
завісити лапки самички, хлопцям самця. Якщо аму-
лет не помагає, значить, що зайшла помилка і лап-
ки поміняли. 

В самому серці Франції, у департаменті Мену й 
Льоари, лікують дитячі конвульсії в той спосіб, що 
завішують дітям на шиї намисто з вовчих зубів. У 
Морвані на голові людини, хорої на запалення міз-
ќў, кладуть живу жабу в мішочку. Чим більше жаба 
скаче й виривається, тим успішніше лікування. 

Романтичні тирольці залюбки вживають ріжних 
любистків та любовних напитків. Кажуть, що най-
краще впливає на розбудження любовних почувань 
напиток, у якому плавають дрібно посікані волоски. 

Забобонний Наполеон. 
Одна з найбільших перемог Наполєона мало що 

не стала його невдачею тому, що він утратив свій 
улюблений талісман. Цим талісманом була мініяту-
ра Джозефіни. Одного дня мініятурд впала на земг 

ШУКАЮТЬ адгтїї 
1`—" 

Г. Троян, Н. Цабрівськнй, М. В., 
К. Мироиюк, М. Каленик. О. Горо-
лнцька. Т. Бучак, М. МатусеЙ, І. 
ДУХ, А. Олеќсюќ, В. Бріль, Г. Пи-
ско, І. Паликій, А. Томаіисвськ;:. 
А. Карапура, Г. Гупало. В. Брилті-
ськнй. С Оседрив, Б. Плошаясьиі ВДОВА 110 СВЯЩЕНИКў 
В""Саврўќ АГІГОЛТ'УН,І. Кожух, М.,хуе посади до заряду л„м , С1"„"."" 
Крнхопей, II. Дичка, М. Боднар. М.Іннка або Іншою ЦІЛПОІ:ІДІІ.ЯГ, 
Завдлюк, М. Максимович, Б. Тар-іляття. Згояошсшш нііс.піі н. '" 
новська, Д. МОТИК, Е. ЛЯХОНІІЧ,. К.І - -СТІ).ШІІ ^ ' - і; , 
Чолий. Б. Корнат. М. - Радиќ, 1. і -"лмінатраціі 
Дсрех, В. Вагнер, М. ІНзнак, С. ABC, с;о „СВОЬОДЛ", 
Шспартнцький, 3. Зятик, О. Ким-181-83 Сѓлаб Si., Jericy City, ц , 

КРІЗА В АНГЛІЇ. 

на ПОЛІЦІЯ розганяє антннацістичну демонстрацію, що пробувала добитися 
Давнинѓ Стріт, де є бритійськиії уряд заграничних справ, щоб демонструвати иро-
ти Німеччини. . 

т?т? 

лю й розбилася. Наполеон уважав це за поганий 
знак для себе, думаючи, що Джозефіна або хора, 
або . . . зраджує його. Щоб відсунути від себе злі 
вроки, він вагався починати битву під Австерліц, 
проволікаючи так, щоб вона випала в річницю ко-
ронації, значить 2 грудня. Бій повинен був відбути-
ся ще 21 листопаду. Наполетн зволікав і давав та-
ким чином ворогові змогу зібрати військо й маля-
реві... покінчити нову мініятуру. 

Славний диригент Тосканіні носив підчас вели-
ких концертів у кишені своєї камізольки своєрідний 
талісман, а саме візитовий білет Вердія з автоґра-
фом. 

В Польщі є один летун, який підчас усіх зма-
гань відбуває летунські рейди... босий. Він запев-
нює, що черевики принесуть йому нещастя. Жіноча 
панчішка під летунським шоломом — це один із най-
популярніших та буцімто найуспішніших талісманів. 

Польському летунові Маковскому оригінальним 
товаришем подорожі підчас перелету з Лос Андже-
лосу, до Варшави був медведик його синка. Справді 
зворушливий талісман. 

Як бачимо, забобонність та віра у фетиші не-
звичайно поширена в цілій Европі. Важко нині 
знайти якенебудь авто, що в н'ьому на задньому ві-
конці не висілаб якась лялечка, малпочка, медведик, 
або собачка. 

І чогож то дивуватися дикунам та їх вірі у фе-
тиші. 
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ПОЗІР! $ ^ Т ` Ж ЙОРЌ І ОКОЛИЦІ! ` Ш ПОЗІР! 
КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНђОЇ ШКОЛИ 

при церкві св. Юрія в Ню Йорќу 

ВЕЛИКИТшЌЇЛЬНИЙ ВАЛЬ 
В СУШУ, 24. ВЕРЕСНЯ (SEPTEMBER) 1938. РОКУ Е 

У БАЛЕВІЙ САЛІ VOLKS LYCEUM, 
218-220 EAST 2nd STREET, NEW YORK, N. Y. 

До танків буде пригравати добірна музика. 
Знаменитий буфет у власнім заряді. 

Початок у годині 7. ввечір. — : : Вступ 40 центів. 
Ввесь дохід з того Балю призначено на піддержку це'ѓ Школи. 

Приході! ь псі на цей Валь, ;і з певністю забавитесь дуже гарно. 
а при тім допоможете такій справі, як своя рідна Школа. За числен-
ну участь в тім Бали вже згори щиро дякує всім 219,21 

Шкільний Комітет. 
XXIIIIXTXXXXXXXXXXXXXTYTTTTTTT-TXTTXXXXXXrdi 

ЯК Ж ПОМАГАЄМО РІДНОМУ 
КРАЄВІ 

- НЮ ЙОРЌ, н. и. 
На „Просвіту" і політичних 

вязнів. 
Через Обеднання переслано 

$160, призначених по половині 
на „Просвіту" і політичних 
вязнів. Ці гроші прийшли в 
часі збірки на протестаційнім 
вічу, влаштованім заходами 
Союзу Українок і УЧХ ОДВУ 
5 червня ц. р. в Ќупер Юніон 
у Ню йорќу. Всеї збірки було 
$480.52. Всіх розходів $220. 
Для Союзу Українок у Львові 
вже вислано передтим $100, а 
тепер висилаеться решту. 

Зложили: Anna Онаська $10; по 
$5: І. Тарнавський, Союз Укр., від. 
24 в'Елізабст, д-р Л. Мишўѓа, Зіиа 
Лисюк, о. М. Данилович, Р. Сіо-
бодян; І. Ѓелегій S3; по $2: Марія 
Кінаш, о. і і. Понял(шин, М. Пізнак, 
Е, Ревюќ, -Стсфанія Романська, Сте-
фа Абрагамовська, Д. Грабівськнй, 
М. І`аньошнн, М. А. 3., Л. Мира-
шок, І. Шевців, В. Возний. 1. Трс-
тик. А. Середа; по $1: С. Свец, Ми-
ќнтюк, А. І%мені.. С. Ярема, А. Пе-
ріг, С. Герман, Р. Робак, Е. Зовнір. 
К. Сукшаковська, К. Ісанська. М. 
Мурашко, А. Максимович, М. Гнра, 
М. Майка. М. Попий, Б. Ссреднн-
ська, С. Боднар, А. Сивець, О. Браж-
ннк. К. Мот„ І. Бойчук, Е. Моха, І. 
Лялька М. Ѓури'н, Т. Мастран-
ська, О. Стеткевич, И.. Хнмило, І. 
Гаврилќо, І. Лехнцькнй. К. Пшик, 
А. Кудплюк, II. Стахів, А. Хитрик, 
Г. Гурцншнн, ЃІ Емінська. А. По-
тоцька. М. Стсцко, А. Хархаи, Г. 
Макогин, С. Розик, П. Шимковнч, 
М. Лсхицька, М. Окпиш, Н. Білий, 
Д. Кнгниінп. JI. Долішний, П. Авра-
менко, Марія Лабяк. О. Мандзюк, { 
Б. Гамас, Д. Матвіов. Л. Прндатке-
вич, І. Клипач, А. Кортсцькмй, А.! 
Гўдакевнч, М. Демкий, А. Боднар-
чук, М. Гук, Н. Святий. М. Баху-
совпч. О. Д. Стеткевич, Н. Сокаляк. 
3. Задорецька, Н. Мелешўќ, Ю. Юре-
внч, І. Крочак, М. Палій, М. Се-
мусь, І. Дс'рех, Ю. Гой, С. Луців, 
Ф. Ќос, В. Аношків, В. Лсвпцькнй, 
П. Дубовсцькнй', Е. Орлан, О. Гу-
мовська, А. Нирка, С. Пелешок. В. 
Пшик, К. Литвин, І. Сталийќ, Чор-
нсцькнй,' А. Тураш, Б. Бучак, Д. 
Василюќ, И. Кузняќ, І. Кубарик, 
І. Перчншнн, А', Кісгь, Ю. Павчак, 
М. ІІрибильськнй, М. Шустакевнч, 

люк, М. Вагнер, С. Костќрќа, М 
Коваль. М. Малнса, II. Середюк, 
М. Барановський, K. Грнцншнн, K. 
Паль, М. Стичніцька, М. Худа. К. 
Вдовин, М. А. Боднар, І. Бобець-
кйй. Я. Удич, С. Нуран, В. Матвіяс, 
І. Дсмчук, П. Оринковнч, О. Бучко. 
М. Костсцька, С. Шумейко, А. Чай-
ка, Л. Кінаш, Е. Барановська, П. 
Кнвачук, К. Дука, С. Присяжна. 
М. Волочннська, М. Грибонська, 
Павлиќ, і. Хобаннк, М. Маснії. Н. 
Сенів, М. Евусь, С. Малнса, І. Да-
ннлович, Волошик, В. Люця, М. Во-
робець. Л. Кулик, М. Вагнер. - А. 
Жінковська. Ю. Івашків, А. Нако-
нсчна, В. Вінницький, М. Фаіюк, В-
Ярих, J. D., П. Денис. IL Стсчн-
шин, В. Брнлинський, Т. Онуфрик, 
1. Міхалюк. А. Си'оітак, А. Рейтар, 
М. Демидчук, П. Слободян. М. Кур-
ляк, І. Білий, В. Коцюбгпськігй, Ю. 
Тнмків, Т. Шевців, А. Тнш. Т. Га-
бнш, А. Липа, Й. Слободян, С. На-
зарсвич, К. Гупало, В. Ярема, Г. 
Чорнюќ. П. Кўрило, М. Солис, О. 
Гаврншенко, И. Мельннчук, М. Вал-
KVH, й. Ільків. М. Крупка, М. Сав-
чак, П. Воднар, К. К., С. Прончак, 
Е. Кобзар, М. Брнн, К. Берќів, І. 
Драгун, А. Мандзій. М. Похтвр. 
І. Карпець, А. Стсфанншин, С. Шіп-
ка, А. Вітоська, Н. Марко. А. Бод-
нар, Т. Бережанська, А. Рейтар. М. 
Миляиович, М. Скеба, І. . Ґеба, А. 
Дусаненко, М. Ќўза. Д. Кроевич, 
Т. Дудчак, Д. Ќмита, М. Фелннюк, 
І. Мнроненко, М. Величко, А. Гу-
дима, І. Дуякин, А. Замлннськяй, 
К. Поліврук, Н. Сеннча, І. Іваннло. 
А. Мельник, І. Дереш, П. Задорець-
кнй, К. Дроздиќ, И. Атаманчук, А. 
Сурмач, Д. Опнр. 

О 

ТОМАСТОН, КОНН. 
. -1 

На вищу школу в Стемфорді. 
і 

Дня 27 серпня ц. р. у Василя 
і Марії Батюків відбувся 25-
літній ювилей їхнього вінчан-
ня. На забаву запросили ве-
лике число гостей, які гарно 
забавлялися. При кінці заба-
ви Андрій Береза, староста 
цього срібного весілля, пішов 
між гостей і зібрав на вищу 
школу в Стемфорді $10.15. 
Зложили по $1: А. і Ю. Бере-
за, Г. Мерещак, Т. і Ф. Сере- j 
дюк, В. і М. Батюќ; по 50 ц.: 
В. Вавро, Ф. і К. Михнів, 1.1 
Радзіх, О. Мерещак, Масакі, 
П. і М. Кисілюк, В. і А. Чер-1 
ніцькйй; по 25 ц.: І. Прохніць-
кий, Ф. Муравський, Ф. і A. j 
Чесніќ, В. Панчишин, ГІрох-
ніцькйй, Каламин, И. Шереме-j 
та; решта дрібними. Занялися j 
збіркою А. Береза- і П. Кисі-
ЯЮКІ 

Ф. Михнів. 

КУПУРТТЕ ГУРТОВО. Ното І 
тігга більше? Ношо кид.'и ," ‚J?1' 
ВУГЛЯ В ПІЧ, КОЛИ ВИ М.ііі., 
в себе автоматичний огрів; 
General Electric Powered Ш Іит 
Minneapolis Controls. 275 г,,;,,',, ;..,' 
збірник з маркою Fire .tinj 
Label, —- все ралом за $ІЩ 
в латку, три роки до сила їй 
по друковані пояснення, які . 
ся вам даром: РЕЯ. с о Svoboda п 
Grend St., Jcrtey City, N. J 

qapo. Хто зиас не хоче смачного 
Kpatitoiо хліба? 

Цей смачний `жигннй хліб ц, 
назву столичного міста і.чіі'шп,. 
ЛЬВІВСЬКИЙ ХЛІБ (ЛГіМЬКрѓ 
Б Р Е Д ) . Як ідете до грчсерці і-л 
або посилаєте дитину, купуйќ- Львіві 
ський Хліб. Як Ваш ґроссрішх щ- у,, 
кажіть йому замовиш І'аў лі^С 
ський Хліб. Чи в гроссриі. рССіи(Цп 
пивнім городі, у Ню По(іку ч'и j 
ііжсрзі Ситі, жадайте Льювсьммд 
Хліба. 2 

М. NIEBYLSKI BAKERY 
233 Еліѓ 4th St.. New York City.J 

Д-р C. ЧЕРНОВ 
Ш Гострі й хронічні нслмц і̀! 

віків і жінок — Шкіра и кроь 
9 Аналіза ќрови для подружию св-

Доцтва. 
223 SECOND AVE., cor. 14th ST 

NEW YORK CITY. Room 14. " 
Grnmercy 7-7697 

Офісові години 10—8; неділя И-2. 
Жінка-доктор до обс.іупі. 

X вс флюроскоп.` 

Д - Р ЮРІЙ АНДРЕЙКО і 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР,! 
Х І Р У Р Г 1 АКУШЕРІ 

321 Е. 18th STREET, 
between 1st and 2nd Avenua, ( 

NEW YORK, N. Y. 
Tel. GRAMERCY 5-2410. j 

Урядові години: рано від 10 до j 
12. Ввечір від 6 до 8, а в неділі І 

рано від 10 до 12. 
і 

Причина хвороби. 
Лікар: Отже ви нарікаєте на 

своє серце. А нќа, на' вашу 
думку,, може це бути причина? 
Чим ви займаєтеся? 

Пацієнт: Я страшенне люб-
лю ловити риби. 

Лікар: Алеж це дуже добриіі 
відпочинок і зовсім не нерво-
ва праця! 

Пацієнт: Для когось, хто не 
має дозволу ловити риби, як 
я, це дуже нервове! 

М И Р О Н л и т в и н 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИХ 

Без ‚ріжиині, як `алско ПОЇЗ 
Нюарком. Вразі погреби к-и-
фонуйте до нас Обслуга ширл 

і чесна. — Office: 
383 MORRIS AVENUE, 

cor. Springfield Ave. 
N E W A R K . N . J. 

Phone: Esiex 3-5347 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОІТЕБНИК 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 

129 E. 7th STREET, 
NEW YORK, N. T. 

Tel, і OrchBxi 4-2Ш 
1RANCH OFFICE ft CHAT EL. 

707 PROSPECT AVENUK 
(теѓ. E. 166 St.), BRONX, N. ^^ 

Тої. Ladlow 4-2808. 

І В А Н Б У Н Ь К О 
НОВИЙ Український Ундертейкер 
заряджуе погребами по ціні так 

низькій, як $150. Обслуга 
найкраща. 

Хоч Тарзан щасливо зіско-
чив враз з непритомним д-ром 
Бруќсом на землю, то проте 
небезпека виринула з іншого 
боку. Бруќс видав зо себе 
крик, який притягнув увагу 
гурта дикунів, що пустилися 
в погоню за Тарзаном. Нќіма, 
що сиділа вгорі, перша по-
бачила гурт дикунів і своїм 
пронизливим криком остерег-
ла Тарзана: „Уважай, бо йдуть 
люди!" — кричала. вона. 

В томуж моменті Тарзан по-
чув хрускіт корчів, зпоза я-
ких вискочило кілька дикунів. 
Та, на щастя, Тарзан був не-
далеко дерева. Миттю він ско-
чив на нього і, хапаючись за 
коси дерев, подався в глиби-
ну нетрів. Верхи дерев були 
для Тарзана великим спасін-
ням. Він гнався по них так 
скоро, що ніякий чоловік не 
був годен його здігнати зем-
лею." 

Та хоч Тарзан тепер був по-
за' небезпекою, то проте він 
запускався все далі і далі в 
нетри. Бо він побачив, що 'ці 
дикуни це хитрі люди, які вмі-
ють дуже скоро здоганяти йо-
го. Попереднім разом він був 
певний, що відбився від ди-
кунів настільки, що вони його 
не віднайдуть. А ось вони від-
найшли його, і то в дуже ко-
роткому часі. Тепер- він був 
обережніший. 

Вандруючи з годину з хо-
рим Бруќсом, він вийшов на 
поляну. З боку поляни була 
невеличка гора, а, в тій горі 
був чорний отвір. Він знав 
про ті околиці і знав, що чор-
ний вхід веде до печери. В ній 
Тарзан задумував лікувати 
Бруќса. Цей сховок Тарзан у-
важав зовсім безпечним мі-
сцем. Та скоро він переконав-
ся, що й тут грозила велика 
небезпека, 

J O H N B U N K O 
Licensed Unndertaker A Embalm^ 
437 E. 6tk ST., NEW YORK CITY. 
Dignified Fnneril! t i low u $15"-
- TeUpkon#: OrclurM 4-808J^ 

ПІДХЛІОНИК. 
— Так, моя кохана. Так ужо 

буває у світі, що найбільші 
ідіоти кохаються в паіігарні-
ших жінках. 

— Ех. ти підхлібннку! 


